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 اوجمه تولید کىىدگان سیستمهای تهویه مطبوع ایران                                                

 عضویت در اوجمه  اطالعات متقاضیانفرم 

 4فرم شماره 

 :تکمیلتاریخ 

 عمًمی شرکت: اطالعات -1

 

 وام مذیزعامل:                                                                              سسٍؤم /شزکت : کامل وام

 وًع شزکت )سُامی عام، سُامی خاص، با مسؤيلیت محذيد(:    

 کذاقتظادی:                                                       شىاسٍ ملی:                      شمارٌ ثبت:          

 :                      کارکىانتعذاد                      تعذاد سُامذاران:                 سال تاسیس:                           تاریخ بُزٌ بزداری:              

 مختلظ               عمًمی %100ديلتی                 %100خظًطی              %100:            سُام مالکیت

                      قغعات اجشاء ي سمیىٍ فعالیت:          تًلیذ کىىذٌ محظًل وُایی                  تًلیذ کىىذٌ

 لیست محظًالت:

 

 

 

 

 اعالعات دفتز مزکشی:

 ................................................... فکس: ................................................................................................تلفه: ...............................................شُزستان:  ............................................استان: 

 ...................................................................................................................................... پست الکتزيویک: .............................................................................................................يب سایت: 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................آدرس:

  کذپستی:

 :اعالعات کارخاوٍ

 ...................................................فکس:  ................................................................................................تلفه: ...............................................شُزستان:  ............................................استان: 

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................... آدرس:

      

 

 



2 
 

 سابقٍ عضًیت در اوجمه َا، اتحادیٍ َا، جًامع علمی، صىعتی ي تشکل َای مشابٍ: -2

 امکاوات مًجًد: -3

 مساحت کارخاوٍ -3-1

 مساحت کل:                       متز مزبع         مساحت ساله َای تًلیذی:                   متز مزبع          

 مالکیت کارخاوٍ:            مالکیت             استیجاری مساحت اوبارَای مسقف:                    متز مزبع          

 پیًست گزدد اس کارخاوٍ طًرت امکان تظًیز یا تظايیز ًَاییچىذ تظًیز اس خغًط تًلیذ ي در 

 کارکىان -3-2

 وفز            کادر مُىذسی:                 وفز         کادر خذمات پس اس فزيش:                وفز                  کادر متخظض ي ماَز ساخت:

  وفز          سایز کارکىان:                وفز            جمع:      

 پیًست گزدد  پزداخت حق بیمٍ کارکىانآخزیه رسیذ تظًیز چارت ساسماوی ي 

 تجُیسات تًلیذی -3-3

 کىتزل کیفیت پیًست گزدداديات لیست اديات تًلیذی ي 

 وام چىذ مشتری بسرگ ي سابقٍ َمکاری  با آوُا -4

 مًضًع َمکاری وام سازمان

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 تاریخ عضًیت وام تشکل:
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 ، استاوذارد ملی ي ...(ISO9000 ،CEگًاَیىامٍ َا ) -5

 اعطاء کىىذٌ گًاَیىامٍ عىًان گًاَیىامٍ

  

  

  

  

  

 تظًیز گًاَیىامٍ َا پیًست شًوذ

 َمکاری با بروذَای جُاوی -6

 زمیىٍ َمکاری وام بروذ

 تًسیع                 تًلیذ مشتزک 

 تًسیع                 تًلیذ مشتزک 

 تًلیذ مشتزک           تًسیع       

 تظًیز پزيتکل َای مزبًعٍ پیًست شًد

 

 در ارتباط با اوجمه  شرکتومایىذٌ وام ي مشخصات  -7

 سمت :                                                                 : وام ي وام خاوًادگی

 َمزاٌ :                            تلفه:  ثابت                                                 

               پست الکتزيویک:

 

 

 

 

 مذارک مًرد ویاس:

 

 دستی یا پست()بٍ طًرت خاوٍ اوجمه ارسال فزماییذبٍ دبیزلغفا فزم تکمیل شذٌ را بٍ َمزاٌ مذارک مًرد 

 1111111811کذپستی:  11کزیمخان سوذ، خیابان خزدمىذ شمالی، کًچٍ چُارم شزقی پالک تُزان، خیابان  :پستیوشاوی 

ي يآگاَی وسبت بٍ مفاد اساسىامٍ  تًُیٍ مغبًع ایزان سیستمُای اوجمه تًلیذکىىذگانشزایظ عضًیت در  ضمه پذیزش کامل

 تقاضای عضًیت در اوجمه را دارد.  يطحت مىذرجات اظُار شذٌ در ایه بزگٍ را تأییذ ومًدٌ  آن،مىشًراخالقی 

 

 امضاء مذیزعامل َمزاٌ با مُز شزکت یا مًسسٍ


